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Dotyczy: 1) budowy dalszej części chodnika przy drodze powiatowej nr 0355T w Suchowoli 
od posesji nr 110 pana. do posesji 110 B państwa o długości 
około 140 metrów. 

Interpelacja 

Szanowny Panie Przewodniczący 

W związku z pismem od mieszkańców Suchowoli, które do mnie wpłynęło zwracam 
się do zarządu Powiatu Kieleckiego o podjęcia stosownych działań mających na celu 
dobudowanie dalszej części chodnika. 
Uzasadnienie: 

Budowę chodnika zakończono w części posesji pana 110, do bramy 
wjazdowej. Dalszej części nie wybudowano, gdyż był to ostatnia posesja. Obecnie za tą 
posesją wybudowało się już kilka młodych osób, a w przyszłości mogą postać przy drodze 
następne zabudowania, zarówno przy drodze powiatowej jak i dochodzącej do niej drodze 
gminnej. Ten odcinek drogi pozwala dojść mieszkańcom, którzy tam się pobudowali do 
sklepu, szkoły, przedszkola, przystanku w Suchowoli a także do innych posesji, a także 
pozwala dojść mieszkańcom do swoich pól. Ruch na drodze jest duży, dlatego 
bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci i innych mieszkańców może zapewnić tylko chodnik. 
Mieszkańcy nie mają przystanku po tej stronie drogi, budowa w tej części, na początku 
miejscowości od strony Kielc- przystanku byłaby też wskazana, jeśli byłyby takowa 
możliwości. Rozwiązałoby to problem, który od wielu lat próbowano rozwiązać w tym 
sołectwie. Tego przystanku, po tej stronie i w pobliżu szkoły nie udało się umiejscowić. 
Perspektywa powstawania nowych zabudowań jest też dodatkowym argumentem, starsze 
osoby, młodzież dojeżdżająca do Kielc mogłaby dojść do swoich posesji, a być może 
przystanku. 
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Załączniki: 
1) Pismo mieszkańców Suchowoli podpisane przez 21 mieszkańców. 
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Suchowola 21.03.2022r. 

Radna Powiatu Kieleckiego 

Pani Irena Gmyr 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pani Radnej o udzielenie wsparcia 

przy rozwiązaniu problemu jakim jest brak chodnika w ciągu drogi powiatowej 

o numerze 0355T w miejscowości Suchowola gm. Chmielnik. 

Od posesji nr 110 do posesji Państwa 

nr posesji 110B o długości około 140 metrów. 

Prośbę tą motywujemy tym, że droga ta jest drogą Powiatową którą, 

codziennie przejeżdża bardzo duża liczba samochodów, ruch jest bardzo natężony. 

Niestety ten odcinek drogi jest jedynym dojściem do posesji dla osób 

zamieszkujących w tym obrębie Suchowoli, dorosłych i dzieci podążających codziennie 

do przedszkola, szkoły, sklepu, przystanku autobusowego, oraz mieszkańców 

uprawiających grunty orne przy drodze gminnej. Nadmieniamy, że z każdym 

rokiem będzie wzrastać liczba osób zamieszkujących tą część Suchowoli. 

Budowa chodnika jest jedynym rozwiązaniem, które podniesie bezpieczeństwo 

użytkowników drogi. Życia ludzkiego nie da się przełożyć na kwoty finansowe -

jak to ostatnio się zdarza. Każde życie uratowane poprzez właściwe 

inwestowanie środków publicznych jest najważniejsze. 

Prosimy Panią Radną o pomoc i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
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